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Dolgozat a szépapáról és a gyergyói zsidókról

A MOL és A közösséGért ALApítvány páLyázAtán nyert 
A HóviráG és Az eséLy-prOGrAM

Tánccal a fogyatékosokért
szent istván tér

Változik a forgalmi rend

Körkép

táncterápiás foglalkoztatásra 
nyert 17 ezer lejt a gyer gyó-
szent miklósi Hóvirág nép-
táncegyüttes és a Gyulafehérvá-
ri Caritas égisze alatt működő 
Esély-program a MOL és a Kö-
zösségért Alapítvány Tánc- és 
Művészetterápia kiírásán. A 
december elseje és jövő év má-
jus 31-e között zajló program 
keretében heti egy alkalommal 
tánc-, havonta egyszer pedig 
kézművesoktatáson vehetnek 
részt az Esély-programban te-
vékenykedő, fogyatékos gyere-
kek.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Már két alkalommal vet-
tünk részt az Esély-bá-
lon, ahol amellett, hogy 

felléptünk, táncot oktattunk a sé-
rült gyerekeknek – magyarázta a 
Hargita Népe kérdésére Gáspár 
Judit táncoktató. Mint elmond-
ta, az Esély-bálra való készülés, a 
közös munka a fogyatékos gyere-
kekkel és szüleikkel, illetve a két 
szakoktatóval – Pupák-Felméri 
Zsuzsánnával és Pop Dalmával 
– folytatott beszélgetések során 
pattant ki az ötlet, hogy akár töb-
bet is kihozhatnak a táncosok és 
fogyatékkal élők közös tevékeny-
ségéből. „Kapóra jött a kiírás, és 
megírtuk a pályázatot” – magya-
rázta a táncoktató, kifejtve, hogy 
a szülőket, táncosokat is beleértve 
több mint 55 személyt mozgat 
meg a program. A programba 
bevonják a Hóvirág kisiskolás 
táncosait is, akik már az előző két 
fellépés alkalmával is nagyon él-

vezték a közös munkát, ez pedig 
a sérült gyerekeket juttatta siker-
élményhez. 

A tervek szerint jövő év má-
jusának végéig minden pénteken 
délután lesz táncos foglalkozás a 
művelődési ház Hóvirág-termé-
ben, és havonta egy alkalommal a 
Pro Terra Alapítvány bevonásával 
kézműves-foglalkozást tartanak 
mind a fogyatékosoknak, mind 
a táncosoknak. A projekt végén 
közös turnén vesznek részt a ta-
nítványok és az oktatók, aminek 
a megszervezése Szász Ferenc, 
a Hóvirág vezetőjének feladata 
lesz. 

A pályázati összeg egyébként 
magában foglalja az oktatási dí-
jat, a turné költségeit és a Hóvirág 
együttes számára egy rend népvi-
selet készítésének költségeit.

B. K. 

A Virág és Bucsin negyed 
között frissen kialakított 
körforgalom segíti a közle-

kedést, ám az irányítótáblák hiánya 
bonyodalmakat okoz. A gyalogosok 
arra panaszkodnak, hogy a Virág 
negyed alsó részén nincs, ahol sza-
bályosan átkeljenek az úttesten, az 
autósok pedig arra, hogy őket senki 
nem figyelmezteti: zsákutcává vált a 
korábban a Bucsin negyedet a Tűz-
oltók utcával összekötő, templom 
előtti rész. 

Gyakran fordul elő, hogy behaj-
tanak az utcába, ott pedig járda állja 
útját a gépkocsinak – van, ki áthajt 
rajta, a többség viszont bosszankod-
va fordul meg. Ha rendőr is látja az 
esetet, nem ússza meg büntetés nél-
kül az autótulajdonos, mint ahogy 
amiatt is bírságot helyeztek kilátás-
ba, ha a templom előtt az állomás 
felé próbál haladni az autós. Arról 
nem ő tehet, hogy az önkormányzat 
nem tette ki táblát, ez az út egyirá-
nyú – közölte a rendőr. 

Nagy Zoltán alpolgármester 
tegnap bejelentette: a városnapok 
szervezése vonta el figyelmüket 
a körforgalom körüli közlekedés 
rendezésétől. Megrendeltek 24 
forgalomirányító táblát, és ma 
már hozzá is kezdenek felszerelé-
sükhöz.

Az új forgalmi rend szerint a 
templom előtt egyirányú lesz a 
közlekedés, a Bucsin negyed ele-
jén pedig kötelező lesz jobbra for-
dulni. Tábla jelzi majd, hogy ezen 
útszakaszra csak az ott lakók hajt-
hatnak be. A döntést Nagy Zoltán 
azzal magyarázta, hogy a keskeny 
utat mentesíteni szeretnék a tran-
zitforgalom terhétől, az idegenek 
pedig, ha behajtanak oda, könnyen 
eltévedhetnek. A szemben lévő, 
megüresedett tér parkolásra válik 
alkalmassá – tudtuk meg. Kiderült 
az is: gyalogátjárót létesítenek a 
Virág negyedben, a tűzoltóság be-
járatának közelében. Egyelőre csak 
táblák jelzik a zebrát, jelzésfestésre 
tavasztól lehet számítani.

két gyergyószentmiklósi témá-
jú kutatást is bemutatnak Bu-
dapesten, a TUDOK nemzetközi 
konferencián. Láng Melinda és 
Novák Dániel első, illetve har-
madik díjjal tért haza a hétvégi, 
Tudományos Diákkörök Erdélyi 
konferenciájáról, ez alapján 
kaptak meghívást a nemzetközi 
szereplésre.

Balázs Katalin
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Én nyerni mentem Kolozs-
várra. Történész szakra 
szeretnék felvételizni, 

ez az első díj számomra azt 
jelenti, hogy tízessel felvesz-
nek az egyetemre – közölte a 
gyergyószentmiklósi Gépgyár-
tó Iskolaközpont XI. osztályos 
tanulója, Láng Melinda. Az 
Unikornis Diákkör tagja hat 
másik társával és András Sza-
bolcs felkészítő tanárral vett 

részt a hét végén a Tudományos 
Diákkörök Erdélyi Konferen-
ciáján, Kolozsváron. Láng Me-
linda dolgozata a történelmi 
témájúak közül a legjobbnak 
bizonyult, ugyanakkor neki 
ítélték a Konferencia legkivá-
lóbb előadása díjat is.

– Szépapámat az első világ-
háborúban lőtték meg, erről 
írtam dolgozatot Szépapám 
rossz időben, rossz helyen címmel 
– mondta a XI. osztályos lány, 
aki azért kapta a legmagasabb 
elismerést, mert kutatásaival 
bebizonyította, hogy a korabeli 
sajtóban és kiadványokban köz-
zétett áldozatok listái hiányo-
sak, és kiegészítette azokat.

Szintén dobogós helyezést 
ért el a IX. osztályos Novák 
Dániel, aki A gyergyói zsidóság 
100 éve című dolgozatot mu-
tatta be. Novák családja négy 
éve költözött Magyarországról 
Gyergyószentmiklósra, a tizen-

négy éves fiú kíváncsi lett a helyi 
zsidó közösség múltjára, a széke-
lyekkel és az örményekkel való 
gyergyói együttélés részleteire, 
így született meg témaötlete.

– A helytörténeti témájú 
dolgozatok aratták a legna-
gyobb sikert – összegzett And-
rás Szabolcs felkészítő tanár. 
Mint mondta, hasonló témák 
választására ösztönzi az Uni-
kornis Diákkör tagjait, de nem 
erőltet rájuk semmit. Készülnek 
januárban a diákkör kilence-
dik születésnapjára, májusban 
pedig megtartják újra az Uni-
kornis Diákkonferenciát, mint-
egy bemelegítőként a jövő évi 
TUDEK-re. 

Melinda és Dániel pedig a 
tavaszi nemzetközi TUDOK-
konferenciára készül, ám lévén, 
hogy a román tanügyminisztérium 
nem fedezi a részvételi költsége-
ket, a készülődést támogatók ke-
resésével kell kezdeniük.András Szabolcs és nyertes tanítványai. TUDEK után TUDOK-ra készülnek
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